
PROTOKÓŁ NR XXXIV / 2006 

z XXXIV Sesji Rady Powiatu Chełmińskiego 

odbytej w dniu 28 czerwca 2006 r. 

Sesja odbyła się w dniu 28 czerwca 2006r.

w siedzibie Starostwa

i trwała od godziny 1600 do godziny 1715

Na ogólną liczbę 17 radnych obecnych

na sesji było 14 co stanowi 82 % obecności.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Porządek obrad przyjęty w punkcie 3:

1. Otwarcie obrad.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad XXXIV sesji Rady Powiatu.

4. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Powiatu.

5. Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz o realizacji  uchwał 

Rady Powiatu.

6. Interpelacje i zapytania.

7. Sprawa  zmiany  uchwały  Nr  XXXIII/261/06  Rady  Powiatu  Chełmińskiego  z  dnia  19 

kwietnia 2006r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 

osób  niepełnosprawnych,  na  realizację  których  przeznacza  się  środki  Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

- referuje: Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,

- opinia Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej

- dyskusja

- przyjęcie uchwały /druk nr 1/.

8. Sprawa  określenia  zakresu  i  formy informacji  o  przebiegu  wykonania  budżetu  Powiatu 

Chełmińskiego za I półrocze wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego 

jednostek, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt. 7, 8 i 12 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o 

finansach publicznych.

- referuje: Skarbnik Powiatu,



- dyskusja,

- przyjęcie uchwały /druk nr 2/.

9. Sprawa  zmiany  Uchwały  Nr  XXXI/246/2005  Rady  Powiatu  Chełmińskiego  z  dnia  21 

grudnia 2005 roku w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Chełmińskiego na 2006 rok.

- referuje: Skarbnik Powiatu,

- opinia Komisji Budżetu i Finansów,

- opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Dróg Publicznych,

- dyskusja,

- przyjęcie uchwały /druk nr 3/.

10. Sprawa zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie

- referuje: Skarbnik Powiatu, 

- opinia Komisji Budżetu i Finansów,

- dyskusja 

- przyjęcie uchwały /druk nr 4/.

11. Sprawa przystąpienia do umowy pomiędzy powiatami i gminami województwa kujawsko-

pomorskiego w celu przygotowania i realizacji projektów stypendialnych dla uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych i studentów.

- referuje: Skarbnik Powiatu,

- opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, 

- dyskusja,

- przyjęcie uchwały /druk nr 5/.

12. Sprawa przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie 

szans  edukacyjnych  dla  uczniów  szkół  ponadgimnazjalnych  umożliwiających  uzyskanie 

świadectwa dojrzałości/maturalnego prowadzonych i dotowanych przez Powiat Chełmiński 

na rok szkolny 2006/2007.

- referuje: Skarbnik Powiatu,

- opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, 

- dyskusja,

- przyjęcie uchwały /druk nr 6/.

13. Sprawa przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie 

szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2006/2007.

- referuje: Skarbnik Powiatu,

- opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, 

- dyskusja,

- przyjęcie uchwały /druk nr 7/.



14. Sprawa nadania Statutu Domowi Dziecka w Chełmnie

- referuje: Wicestarosta,

- dyskusja,

- przyjęcie uchwały /druk nr 8/.

15. Sprawa nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie

- referuje: Wicestarosta,

- dyskusja,

- przyjęcie uchwały /druk nr 9/.

16. Sprawa nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Mgoszczu

- referuje: Wicestarosta,

- dyskusja,

- przyjęcie uchwały /druk nr 10/.

17. Sprawa nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Chełmnie 

- referuje: Wicestarosta,

- dyskusja,

- przyjęcie uchwały /druk nr 11/.

18. Sprawa nadania Statutu Powiatowemu Zarządowi Dróg w Chełmnie 

- referuje: Wicestarosta,

- dyskusja,

- przyjęcie uchwały /druk nr 12/.

19. Wolne wnioski.

20. Zakończenie. 

Do punktu 1.

Otwarcie obrad.

Przewodniczący  obrad  p.  Z  Orzechowski –  dokonał  otwarcia  XXXIV  sesji  Rady  Powiatu 

Chełmińskiego. Następnie przywitał radnych, a w ich i swoim imieniu zaproszonych gości oraz 

kierownictwo Starostwa. 

Do punktu 2.

Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący obrad p. Z Orzechowski – stwierdził na podstawie listy obecności,  że na 17 

radnych  obecnych  jest  14,  wobec  czego  liczba  radnych  jest  wystarczająca  do  podejmowania 

prawomocnych uchwał. Nieobecność radnego została usprawiedliwiona. 



Do punktu 3.

Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący  obrad  p.  Z  Orzechowski –  powiedział,  że  porządek  obrad  został  radnym 

dostarczony.  W związku z  brakiem zastrzeżeń stwierdził,  że  porządek obrad został  przez  Radę 

przyjęty. 

Do punktu 4.

Przyjęcie protokołu.

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski – powiedział, że protokół był wyłożony do wglądu w 

Biurze Rady Powiatu i w związku z brakiem uwag uważa go za przyjęty.

Do punktu 5.

Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy sesjami oraz o realizacji uchwał 

Rady Powiatu. 

Przewodniczący  obrad  p.  Z.  Orzechowski –  poprosił  Wicestarostę  Chełmińskiego  o 

wprowadzenie do tematu. 

Wicestarosta Chełmiński – powiedział, że na poprzedniej sesji w dniu 19 kwietnia 2006r. Rada 

Powiatu  podjęła  5  uchwał.  Zostały  one  przekazane  zgodnie  z  ustawą  do  nadzoru  prawnego 

Wojewody Kujawsko – Pomorskiego a także uchwała:

– w  sprawie  określenia  zadań  z  zakresu  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  osób 

niepełnosprawnych,  na  realizację  których  przeznacza  się  środki  Państwowego  Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – została przekazana do Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie,

– w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  na  prefinansowanie  –  została  przekazana  do  Wydziału 

Finansowego, a także została podpisana umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego,

– w sprawie zmian Uchwały Nr XXXI/246/2005 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 21 grudnia 

2005  roku  w  sprawie  przyjęcia  budżetu  powiatu  na  2006  rok  –  przekazana  została  do 

Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz stronom, których dotyczyła,

– w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów z przeznaczeniem na 

wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, umożliwiających 

uzyskanie świadectwa dojrzałości prowadzonych i dotowanych przez Powiat Chełmiński na rok 

szkolny 2005/2006 – została przekazana do Wydziału Finansowego.

Następnie powiedział, że w okresie pomiędzy sesjami odbyło się 10 posiedzeń i Zarząd na tych 

posiedzeniach podjął 7 uchwał oraz opracował 12 projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad 

dzisiejszej sesji.



Ponadto Zarząd Powiatu:

– na podstawie wniosku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy 

pozytywnie zaopiniował lokalizację inwestycji polegającej na rozbudowie skrzyżowania drogi 

krajowej nr 1 z drogą powiatową nr 1622C Chełmno-Sztynwag oraz drogą gminną nr 060722C 

w Chełmnie wraz z budową podziemnego przejścia dla pieszych,

– zatwierdził umowę z Prowincją Chełmińsko-Poznańską Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. 

Wincentego a Paulo w sprawie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej,

– postanowił  wystąpić  z  wnioskiem  do  Kujawsko-Pomorskiego  Urzędu  Wojewódzkiego  o 

sfinansowanie połowy kosztów utworzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie (tj. o 15.000 zł), zgodnie z przyjętym Programem, 

– zatwierdził sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie 

za 2005 rok,

– przyjął sprawozdanie Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Ludzie –Ludziom za 

2005 rok (w ramach Warsztatów funkcjonuje 6 pracowni: rękodzielnicza; kroju, szycia i haftu; 

gospodarstwa domowego; stolarska; muzyczna; teatralno-plastyczna – przy 30 uczestnikach)

– przyjął  sprawozdanie  z  realizacji  zadań  wynikających  ze  Strategii  Rozwoju  Powiatu 

Chełmińskiego za 2005 rok,

– wyraził zgodę na wynajęcie lokalu użytkowego o powierzchni 33 m2, stanowiącego własność 

Powiatu  Chełmińskiego,  położonego  przy  ul.  Dworcowej  25  -  Szkole  Jazdy  AUTO  Jan 

Roczniak - do dnia 31 sierpnia 2008 r.

– zatwierdził  aneks  nr  2/2006  do  umowy  ze  Stowarzyszeniem  Ludzie-Ludziom  w  sprawie 

dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

– wystąpił z wnioskami o przyznanie nagrody Ministra Edukacji i Sportu dla dyrektora Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących nr 1 pana Władysława Plaka oraz dla dyrektora Zespołu Szkół CKP 

w Grubnie pana Marka Potorskiego,

– na  spotkaniu  z  Dyrektorem  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Mgoszczu,  Kierownikiem 

Gospodarstwa  Pomocniczego  i  Główną  Księgową  DPS  omówił  sprawę  dot.  zysków 

Gospodarstwa wraz  z  koncepcją  dalszego funkcjonowania  Gospodarstwa Pomocniczego.  W 

planie finansowym na 2006 r. zysk w wysokości 22 tys. zł., z czego 50 % przekazane zostanie 

do  budżetu  powiatu.  Natomiast  w  2007  r.  Gospodarstwo  zakłada  wypracowanie  zysku  w 

wysokości 30 tys. zł. 

– przyjął uaktualniony plan finansowy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie na rok 2006 po 

ostatniej  informacji  z  Narodowego  Funduszu  Zdrowia  o  zakontraktowanych  usługach 

zdrowotnych,  większych  o  przeszło  400.000  zł  -  z  planowanym  wynikiem  finansowym 

dodatnim 2.064.000 zł.  Planowane  inwestycje  na  2006 r.  w  ZOZ to:  budowa podjazdu do 



karetek,  termomodernizacja  budynku  szpitala,  remont  dachu  i  dodatkowe  roboty  przy 

termomodernizacji, zakup USG oraz remont oddziałów.

– wystąpił  z wnioskiem o przyznanie pani  Iwonie Janiak -  Dyrektor Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej Nagrody Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty,

– podpisał  umowę  z  Państwowym  Funduszem  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  na 

dofinansowanie projektów w ramach programu „Edukacja – program pomocy w dostępie do 

nauki  dzieci  i  młodzieży  niepełnosprawnych”  dla  Specjalnego  Ośrodka  Szkolno-

Wychowawczego,  w  ramach  trzech  obszarów  A  –  zakup  pomocy  dydaktycznych,  B- 

doposażenie pomieszczeń, C – likwidacji barier architektonicznych – na kwotę 280.000 zł,

– podpisał umowę na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół nr 2 w Chełmnie z firmą MAXI-

STAR-KONSTRUKTOR k/Obornik – na kwotę 3.059.000 zł,

– upoważnił  Powiatowy  Zarząd  Dróg  do  przygotowania  i  przeprowadzenia  postępowań  o 

udzielenie zamówień publicznych na remonty i przebudowę dróg powiatowych,

– podpisał aneks nr 2 do umowy zawartej z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim o dofinansowanie 

Projektu pn. „Sala gimnastyczna dla Zespołu Szkół nr 2 w Chełmnie”,

– zatwierdził porozumienie z Gminą Papowo Biskupie w sprawie dofinansowania przebudowy 

drogi  powiatowej  nr  1615C  Krusin-Bielczyny,  w  ramach  zadań  wspólnych  z  gminami  na 

drogach powiatowych,

– zatwierdził porozumienie z Gminą Chełmno w sprawie przebudowy drogi powiatowej 1605C 

Ostrów Świecki – Górne Wymiary, w ramach zadań wspólnych na drogach powiatowych, w 

ramach zadań wspólnych z gminami na drogach powiatowych,

– zatwierdził  porozumienie z Gminą Lisewo w sprawie przebudowy drogi powiatowej  1613C 

Robakowo-Pniewite, w ramach zadań wspólnych z gminami na drogach powiatowych,

– zatwierdził arkusz organizacyjny wraz z aneksem do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół nr 

2 na rok szkolny 2006/2007,

– zatwierdził arkusz organizacyjny Zespołu Szkół CKP w Grubnie na rok szkolny 2006/2007,

– zatwierdził  arkusz  organizacyjny  Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej  na  rok  szkolny 

2006/2007,

– na wniosek dyrektora Zespołu Szkół CKP w Grubnie wyraził zgodę na zmianę użytkowania 

części  internatu  na  pracownie  dydaktyczne  niezbędne do  realizacji  zadań programowych w 

technikum hotelarskim i technikum architektury krajobrazu,

– zatwierdził arkusz organizacyjny na rok szkolny 2006/2007 Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

nr 1 - „Liceum i Gimnazjum Chełmińskie” ,

– zatwierdził  arkusz  organizacyjny  na  rok  szkolny  2006/2007  Specjalnego  Ośrodka  Szkolno-

Wychowawczego,



– podpisał umowę z Bankiem Spółdzielczym w Chełmnie na obsługę bankową powiatu na okres 

3 lat.

– zatwierdził kwartalną informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w 

tym kwotę deficytu lub nadwyżki – za I kwartał 2006 r. 

– przyjął informację o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu powiatu chełmińskiego za I 

kwartał 2006 roku,

Do punktu 6.

Interpelacje i zapytania. 

Przewodniczący obrad p.  Z. Orzechowski – powiedział,  że  do dnia sesji  nie wpłynęły żadne 

zapytania i interpelacje i zapytał czy w związku z tym ktoś z radnych chciałby zabrać głos w tym 

punkcie. 

Radny p.  L.  Płocki –  powiedział,  że  w dniu 22 lutego br.  zostało podpisane porozumienie w 

sprawie budowy Południowej obwodnicy Chełmna i w związku z tym zapytał jak wygląda sposób 

realizacji tej inwestycji.

Wicestarosta Chełmiński – powiedział, że zgodnie z zawartym porozumieniem gmina Chełmno, 

Stolno  i  Kijewo  Królewskie  zobowiązały  się  do  końca  czerwca  br.  opracować  zmiany  w 

miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz dokonać przeklasyfikowania gruntów. 

Mimo monitorowania  sprawy przez  zarząd  Powiatu  nie  zostało  to  wykonane.  Ponadto  Zarząd 

Powiatu  wystąpił  do  gmin,  aby  określono  przybliżony  termin  wykonania  tych  prac,  jednakże 

odpowiedzi jeszcze nie otrzymano. Dodał, że inwestycja finansowana jest w 25% przez powiat i w 

75% przez miasto, a przewidywana wartość wykupu gruntów i opracowania planów wynosi ok. 800 

tys. zł.

Radny p. J. Wojtaszewski – powiedział, że gmina Chełmno 13 lipca podejmie ponowną uchwałę 

dotycząca przystąpienia do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego. Uchwała, która 

została podjęta w maju jest nieaktualna, gdyż nie zostały zachowane określone procedury.

Dodał, że jego zdaniem plan zagospodarowania przestrzennego będzie opracowany na początku 

2007r.

W  związku  z  brakiem  innych  dyskutantów  Przewodniczący  obrad  przeszedł  do  realizacji 

następnego punktu.

O godz. 16.20 na sesję Rady Powiatu przybył radny p. G. Zalewski



Do punktu 7.

Sprawa zmiany uchwały Nr XXXIII/261/06 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 19 kwietnia 

2006r.  w  sprawie  określenia  zadań  z  zakresu  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  osób 

niepełnosprawnych,  na  realizację  których  przeznacza  się  środki  Państwowego  Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski – przedstawił projekt uchwały w druku nr 1 /załącznik 

nr 3 do protokołu/. Następnie poprosił p. Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 

Chełmnie o wprowadzenie do tematu.

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – omówiła projekt uchwały w/w sprawie. 

Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej p. J. Wojtaszewski - odczytał 

opinię do w/w projektu uchwały /załącznik nr 4 do protokołu/.

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski – w związku z brakiem dyskutantów stwierdził, że 

sprawozdanie zostało przez Radę Powiatu przyjęte.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący  obrad  stwierdził,  że  Rada  Powiatu  jednogłośnie  przyjęła  Uchwałę  Nr 

XXXIV/266/06 w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych,  na  realizację  których  przeznacza  się  środki  Państwowego  Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych /załącznik nr 5 do protokołu/.

Do punktu 8.

Sprawa  określenia  zakresu  i  formy  informacji  o  przebiegu  wykonania  budżetu  Powiatu 

Chełmińskiego za I półrocze wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego 

jednostek, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt. 7, 8 i 12 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o 

finansach publicznych.

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski - przedstawił projekt uchwały w druku nr 2 /załącznik 

nr 6 do protokołu/. Następnie poprosił p. Skarbnik o wprowadzenie do tematu.

Skarbnik Powiatu – omówiła projekt uchwały w/w sprawie. 

Przewodniczący  obrad p.  Z.  Orzechowski –  w  związku  z  brakiem dyskutantów poddał  pod 

głosowanie projekt uchwały w/w sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.



Przewodniczący  obrad  stwierdził,  że  Rada  Powiatu  jednogłośnie  przyjęła  Uchwałę  Nr 

XXXIV/267/06 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu 

Powiatu Chełmińskiego za I półrocze wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego 

jednostek, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt. 7, 8 i 12 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach 

publicznych /załącznik nr 7 do protokołu/.

Do punktu 9.

Sprawa zmiany Uchwały Nr XXXI/246/2005 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 21 grudnia 

2005 roku w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Chełmińskiego na 2006 rok.

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski – przedstawił projekt uchwały w druku nr 3 /załącznik 

nr 8 do protokołu/. Następnie poprosił p. Skarbnik o wprowadzenie do tematu.

Skarbnik Powiatu – omówiła projekt uchwały w w/w sprawie.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów p. P. Madej – odczytał opinię do projektu uchwały 

w w/w sprawie /załącznik nr 9 do protokołu/.

Przewodniczący  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego  i  Dróg  Publicznych  p.  M.  Jabłoński – 

odczytał opinię do projektu uchwały w w/w sprawie /załącznik nr 10 do protokołu/.

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski – w związku z brakiem innych dyskutantów poddał 

pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący  obrad  stwierdził,  że  Rada  Powiatu  jednogłośnie  przyjęła  Uchwałę  Nr 

XXXIV/269/06 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/246/2005 Rady Powiatu Chełmińskiego z 

dnia  21  grudnia  2005  roku  w  sprawie  przyjęcia  budżetu  Powiatu  Chełmińskiego  na  2006  rok 

/załącznik nr 11 do protokołu/.

Do punktu 10.

Sprawa zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie 

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski - przedstawił projekt uchwały w druku nr 4 /załącznik 

nr 12 do protokołu/. Następnie poprosił p. Skarbnik o wprowadzenie do tematu.

Skarbnik Powiatu – omówiła projekt uchwały w/w sprawie.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów p. P. Madej - odczytał opinię do projektu uchwały 

w w/w sprawie /załącznik nr 13 do protokołu/.

Przewodniczący  obrad p.  Z.  Orzechowski –  w  związku  z  brakiem dyskutantów poddał  pod 

głosowanie projekt uchwały w/w sprawie.



Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący  obrad  stwierdził,  że  Rada  Powiatu  jednogłośnie  przyjęła  Uchwałę  Nr 

XXXIV/269/06  w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  na  prefinansowanie  /załącznik  nr  14  do 

protokołu/.

Do punktu 11.

Sprawa przystąpienia do umowy pomiędzy powiatami i  gminami województwa kujawsko-

pomorskiego w celu przygotowania i realizacji projektów stypendialnych dla uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych i studentów.

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski - przedstawił projekt uchwały w druku nr 5 /załącznik 

nr 15 do protokołu/. Następnie poprosił p. Skarbnik o wprowadzenie do tematu.

Skarbnik Powiatu – omówiła projekt uchwały w/w sprawie.

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki - odczytała opinię do projektu 

uchwały w w/w sprawie /załącznik nr 16 do protokołu

Przewodniczący  obrad p.  Z.  Orzechowski –  w  związku  z  brakiem dyskutantów poddał  pod 

głosowanie projekt uchwały w/w sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący  obrad  stwierdził,  że  Rada  Powiatu  jednogłośnie  przyjęła  Uchwałę  Nr 

XXXIV/270/06 w sprawie przystąpienia do umowy pomiędzy powiatami i gminami województwa 

kujawsko-pomorskiego w celu przygotowania i  realizacji  projektów stypendialnych dla uczniów 

szkół ponadgimnazjalnych i studentów /załącznik nr 17 do protokołu/.

Do punktu 12.

Sprawa przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie 

szans  edukacyjnych  dla  uczniów  szkół  ponadgimnazjalnych  umożliwiających  uzyskanie 

świadectwa dojrzałości/maturalnego prowadzonych i  dotowanych przez Powiat Chełmiński 

na rok szkolny 2006/2007.

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski - przedstawił projekt uchwały w druku nr 6 /załącznik 

nr 18 do protokołu/. Następnie poprosił p. Skarbnik o wprowadzenie do tematu.

Skarbnik Powiatu – omówiła projekt uchwały w/w sprawie.



Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki - odczytała opinię do projektu 

uchwały w w/w sprawie /załącznik nr 19 do protokołu

Przewodniczący  obrad p.  Z.  Orzechowski –  w  związku  z  brakiem dyskutantów poddał  pod 

głosowanie projekt uchwały w/w sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący  obrad  stwierdził,  że  Rada  Powiatu  jednogłośnie  przyjęła  Uchwałę  Nr 

XXXIV/271/06  w  sprawa  przyjęcia  Regulaminu  przyznawania  i  przekazywania  stypendiów na 

wyrównywanie  szans  edukacyjnych  dla  uczniów  szkół  ponadgimnazjalnych  umożliwiających 

uzyskanie  świadectwa  dojrzałości/maturalnego  prowadzonych  i  dotowanych  przez  Powiat 

Chełmiński na rok szkolny 2006/2007 /załącznik nr 19 do protokołu/.

Do punktu 13.

Sprawa przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie 

szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2006/2007.

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski - przedstawił projekt uchwały w druku nr 7 /załącznik 

nr 20 do protokołu/. Następnie poprosił p. Skarbnik o wprowadzenie do tematu.

Skarbnik Powiatu – omówiła projekt uchwały w/w sprawie.

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki - odczytała opinię do projektu 

uchwały w w/w sprawie /załącznik nr 21 do protokołu

Przewodniczący  obrad p.  Z.  Orzechowski –  w  związku  z  brakiem dyskutantów poddał  pod 

głosowanie projekt uchwały w/w sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący  obrad  stwierdził,  że  Rada  Powiatu  jednogłośnie  przyjęła  Uchwałę  Nr 

XXXIV/272/06 w sprawie przyjęcia  Regulaminu przyznawania i  przekazywania stypendiów na 

wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2006/2007 /załącznik nr 22 

do protokołu/.

Do punktu 14.

Sprawa nadania Statutu Domowi Dziecka w Chełmnie.

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski - przedstawił projekt uchwały w druku nr 8 /załącznik 

nr 23 do protokołu/. Następnie poprosił p. Skarbnik o wprowadzenie do tematu.



Wicestarosta – omówił projekt uchwały w/w sprawie.

Przewodniczący  obrad p.  Z.  Orzechowski –  w  związku  z  brakiem dyskutantów poddał  pod 

głosowanie projekt uchwały w/w sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący  obrad  stwierdził,  że  Rada  Powiatu  jednogłośnie  przyjęła  Uchwałę  Nr 

XXXIV/273/06  w sprawie  nadania  Statutu  Domowi  Dziecka  w Chełmnie  /załącznik  nr  24  do 

protokołu/.

Do punktu 15.

Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie.

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski - przedstawił projekt uchwały w druku nr 9 /załącznik 

nr 25 do protokołu/. Następnie poprosił p. Skarbnik o wprowadzenie do tematu.

Wicestarosta – omówił projekt uchwały w/w sprawie.

Przewodniczący  obrad p.  Z.  Orzechowski –  w  związku  z  brakiem dyskutantów poddał  pod 

głosowanie projekt uchwały w/w sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący  obrad  stwierdził,  że  Rada  Powiatu  jednogłośnie  przyjęła  Uchwałę  Nr 

XXXIV/274/06  w sprawie  nadania  Statutu  Domowi  Dziecka  w Chełmnie  /załącznik  nr  26  do 

protokołu/.

Do punktu 16.

Sprawa nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Mgoszczu.

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski - przedstawił projekt uchwały w druku nr 10 /załącznik 

nr 27 do protokołu/. Następnie poprosił p. Skarbnik o wprowadzenie do tematu.

Wicestarosta – omówił projekt uchwały w/w sprawie.

Przewodniczący  obrad p.  Z.  Orzechowski –  w  związku  z  brakiem dyskutantów poddał  pod 

głosowanie projekt uchwały w/w sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.



Przewodniczący  obrad  stwierdził,  że  Rada  Powiatu  jednogłośnie  przyjęła  Uchwałę  Nr 

XXXIV/275/06  w sprawie  nadania  Statutu  Domowi  Dziecka  w Chełmnie  /załącznik  nr  28  do 

protokołu/.

Do punktu 17.

Sprawa nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Chełmnie

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski - przedstawił projekt uchwały w druku nr 11 /załącznik 

nr 29 do protokołu/. Następnie poprosił p. Skarbnik o wprowadzenie do tematu.

Wicestarosta – omówił projekt uchwały w/w sprawie.

Przewodniczący  obrad p.  Z.  Orzechowski –  w  związku  z  brakiem dyskutantów poddał  pod 

głosowanie projekt uchwały w/w sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący  obrad  stwierdził,  że  Rada  Powiatu  jednogłośnie  przyjęła  Uchwałę  Nr 

XXXIV/276/06  w sprawie  nadania  Statutu  Domowi  Dziecka  w Chełmnie  /załącznik  nr  30  do 

protokołu/.

Do punktu 18.

Sprawa nadania Statutu Powiatowemu Zarządowi Dróg w Chełmnie.

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski - przedstawił projekt uchwały w druku nr 12 /załącznik 

nr 31 do protokołu/. Następnie poprosił p.Wicestarostę o wprowadzenie do tematu.

Wicestarosta – omówił projekt uchwały w/w sprawie.

Przewodniczący  obrad p.  Z.  Orzechowski –  w  związku  z  brakiem dyskutantów poddał  pod 

głosowanie projekt uchwały w/w sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący  obrad  stwierdził,  że  Rada  Powiatu  jednogłośnie  przyjęła  Uchwałę  Nr 

XXXIV/276/06 w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Zarządowi Dróg w Chełmnie /załącznik 

nr 32 do protokołu/.



Do punktu 19.

Wolne wnioski

Radny p. Z. Urbaniak – powiedział, że Komisja Rolnictwa i Leśnictwa w dniu 12 czerwca 2006r. 

dokonała  wizji  lokalnej  robót  konserwacyjnych  urządzeń  melioracji  podstawowych  na  terenie 

powiatu chełmińskiego,  które  zostały zaplanowane przez Biuro Terenowe w Chełmnie  Zarządu 

Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku. W wyniku kontroli Komisja stwierdziła, że w/w 

prace prowadzone są z dużym opóźnieniem.

W  związku  z  powyższym  Komisja  wnioskuje,  aby  zostali  wytypowani  pracownicy  w  celu 

sprawdzenia  wykonania  zaplanowanych  robót  konserwacyjnych  przy  kanałach  zbiorczych 

melioracji na terenie powiatu.

Do punktu 20.

Zakończenie. 

Przewodniczący obrad p.  Z.  Orzechowski –  w związku z  wyczerpaniem się  porządku obrad 

dokonał zamknięcia XXXIV sesji Rady Powiatu Chełmińskiego.

Protokołowała

Agnieszka Syrocka

Przewodniczył

Zbigniew Orzechowski


